I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 17.02.2013.
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Rozpoczął się czas Wielkiego Postu. Włączmy się w głębokie przeżycie tego czasu przez
intensywniejszą modlitwę osobistą i wspólnotową. Pamiętajmy o osobistych umartwieniach
i postanowieniach na Wielki Post. Dziś nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym
o godz. 1700. Msza św. o godz. 1800 w intencjach powierzonych Najśw. Dzieciątku Jezus, a po
Mszy św. błogosławieństwo figurką Dzieciątka Jezus.
2. W środę o godz. 1700 cotygodniowa adoracja, którą poprowadzi KPRM i Róża MB
Gromnicznej. Po Mszy św. spotkanie POAK.
3. W piątek – 22.02. – święto Katedry św. Piotra. Po Mszy św. porannej nabożeństwo Drogi
Krzyżowej. Po południu o godz. 1630 nabożeństwo Drogi Krzyżowej dla dzieci, o godz. 1730
Droga Krzyżowa dla młodzieży i dorosłych. Po niej bezpośrednio Msza św. wieczorowa.
Zachęcamy gorąco do udziału w tych pasyjnych nabożeństwach i prosimy wyznaczone
wspólnoty o przygotowanie i prowadzenie rozważań. Grafik znajduje się na tablicy ogłoszeń.
Jak co roku w miastach naszej diecezji odbywają się nabożeństwa Drogi Krzyżowej w kolejnych
kościołach stacyjnych. W piątek takie nabożeństwo odbędzie się w naszym mieście w kościele
na Dzikowie o godz. 1715. Zachęcamy chętnych do udziału.
4. W przyszłą niedzielę – II Wielkiego Postu jak co roku przypada dzień pamięci o polskich
misjonarzach i zbiórka ofiar do puszek na Dzieło Pomocy Misjom – Ad gentes. Można również
wesprzeć misje wysyłając SMS o treści MISJE na nr 72032.
5. We wtorki i czwartki o godz. 1845 głoszone są katechezy dla młodzieży i dorosłych. W tym
tygodniu będą szczególnie dotyczyć naszej egzystencji i odpowiedzą na najważniejsze ludzkie
pytania dotyczące sensu życia oraz ogłoszony będzie Kerygmat – centrum naszej wiary.
Bardzo gorąco zapraszamy parafian: szczególnie małżeństwa, osoby samotne, osoby wątpiące,
przeżywające kryzysy, tych, którzy się źle mają, jak też wszystkich, którzy chcieliby posłuchać
Dobrej Nowiny o darmowej miłości Boga.
6. Przypominamy, że na ołtarzu w bocznej nawie wyłożona jest Parafialna Księga Trzeźwości.
Osoby chętne do podjęcia abstynencji od alkoholu na czas Wielkiego Postu lub dłużej proszone
są o wpisanie się do niej.
7. Po feriach chętne dzieci otrzymają w szkole na katechezie skarbonki wielkopostne, do których
będą mogły składać swe skromne ofiary. Jednak proponujemy, aby całe rodziny i osoby
dorosłe również zabrały sobie skarbonki Caritas, które są wyłożone na stoliku za ławkami
i czasie Wielkiego Postu składały do nich jałmużnę wielkopostną.
8. PZC jak co roku zwraca się z gorącą prośbą do wszystkich ludzi dobrej woli o przekazanie
1% podatku na potrzeby Caritas, szczególnie w naszej parafii. Uzyskane w ten sposób środki
zostaną wykorzystane na wsparcie rodzin wielodzietnych i najuboższych parafian. Szczegóły na
ulotkach wyłożonych na stoliku. Ważne, aby dopisać w zeznaniu podatkowym: „darowizna dla
Parafialnego Zespołu Caritas przy parafii Chrystusa Króla w Tarnobrzegu”.
9. Zachęcamy do udziału w pielgrzymce do Krakowa – Łagiewnik z okazji 150 – lecia Straży
Honorowej NSPJ. Pielgrzymka odbędzie się w niedzielę – 10 marca. Szczegóły na tablicy
ogłoszeń.
10. Katolickie Gimnazjum i Liceum zaprasza na Dzień Otwarty Szkoły w dniu 21 lutego w godz.
1000 – 1300.
11. Na tablicy ogłoszeń znajduje się zaproszenie na rekolekcje ze Św. O. Pio.
12. Dziękujemy parafianom z bl. nr 17 przy ul. Moniuszki za pełniony dyżur porządkowy oraz
złożoną ofiarę 200 zł. Pracowało 5 osób. Msza św. w ich intencji we wtorek o godz. 700. W tym
tygodniu prosimy o taki dyżur parafian z bloków nr 3 i 5 przy ul. Moniuszki.
13. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej. Jest nowy numer „Małego Gościa
Niedzielnego”, „Drogi” dla młodzieży oraz bardzo poczytne czasopismo „Miłujcie się”.
14. Ogłoszenie Wojewody Podkarpackiego.

